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Marcio Christiansen, CEO do Ferrettigroup: “Design e conforto são diferenciais no mercado de 

embarcações de luxo”. 

  

Hangares e marinas do Brasil são vitrines cada vez mais requintadas de jatos, helicópteros, 

iates e lanchas de luxo. Marcas como Ferretti, Princess, Pershing, Falcon 7X, Lineage 1000, 

Global XRS, G550 e King Air 250 transportam para o trabalho ou para o lazer empresários 

como Eike Batista, do grupo EBX, artistas como o cantor Roberto Carlos e outros integrantes 

do seleto grupo que possui carteiras suficientemente recheadas para comprar os 

"brinquedinhos" que podem passar dos US$ 50 milhões - sem contar o valor da indispensável 

customização. 

  

"Empresários e milionários não compram o jato ou o iate mais barato. Todos buscam a 

personalização porque aeronaves e embarcações são símbolos de status. A gente mede quanto 

uma pessoa tem de dinheiro pelo tamanho do barco ou do avião", diz Daniela Khauaja, 

coordenadora acadêmica da área de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM). 

  

Um dos objetos de consumo mais cobiçado é o Falcon 7X. O jato da francesa Dassault Falcon é 

equipado com três motores, pode fazer o circuito São Paulo-Paris sem paradas e transporta 

até 19 passageiros. Custa US$ 50 milhões. Nove já voam no Brasil. Um deles leva a bordo o 

banqueiro André Estevez, do BTG Pactual. "É a aeronave mais moderna e com um custo de 

operação 50% mais barato que o da concorrência", afirma Rodrigo Pesoa, diretor da D assault 

Falcon no Brasil. 

  

Concorrem na categoria jatos de luxo de pelo menos mais três marcas: o G550, da 

Gulfstream, o Global Express XRS, da Bombardier, e o Lineage 1000, da Embraer. O aparelho 

mais sofisticado da fábrica brasileira tem 70 metros quadrados de interior, transporta 19 

passageiros e pode voar do Rio de Janeiro a Joanesburgo, na África do Sul. Custa US$ 52,5 

milhões. Doze modelos já foram vendidos até para xeques árabes, mas só um circula no país, 

a serviço da Presidência da República. 

  

O G550, jato de Eike Batista e de Roberto Irineu Marinho, das Organizações Globo, custa em 

torno de US$ 60 milhões. A fábrica americana já vendeu 34 aviões a empresários e milionários 

brasileiros. O aparelho é equipado com dois motores Rolls-Royce, tem autonomia de voo de 

12.500 km e capacidade para levar entre 14 e 18 passageiros. O Global Express XRS também 

tem capacidade para 18 passageiros. O modelo da Bombardier, vice-líder no mercado 

brasileiro de aviação executiva, é o jato da mineradora Vale. Custa US$ 54,4 milhões e faz São 

Paulo-Europa sem escala. 

  

Transporte privilegiado para distâncias mais curtas, o helicóptero também tem suas versões de 

luxo. Um dos modelos é o EC155, fabricado pela Eurocopter e vendido pela Helibras. É um 

biturbinado com capacidade para até 12 pessoas e cabine com espaço para reuniões. O preço 

é de US$ 14 milhões. Quinze aparelhos do modelo já foram vendidos no país. 

  

Nada menos de 1.774 empresários e milionários brasileiros compraram aviões e helicópteros 

executivos entre 2005 e 2011, de acordo com a Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag). 

Alguns dos campeões de venda são os Legacy 600 e 650, da Embraer, que custam entre US$ 
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25,9 milhões e US$ 29,9 milhões, e o King Air 250, fabricado pela Beechcraft e vendido no 

país pela Líder Aviação por US$ 7,2 milhões. A cada ano, entre 150 e 200 novos aviões entram 

em operação no país. Este ano deve confirmar o volume de vendas de 2011. 

  

O Brasil é um porto seguro também para os negócios da indústria náutica. Desde 2007 o setor 

cresce o dobro do PIB: em torno de 10% ao ano. Neste ano registrou desaceleração por causa 

da crise internacional, da valorização do dólar e da elevação do imposto de importação, que 

provocou um aumento de 50% no preço das embarcações de luxo fabricadas nos grandes 

estaleiros europeus. 

  

Ainda assim, a Brunswick Corporation, segundo maior grupo náutico do mundo, já anunciou a 

instalação de uma fábrica no Brasil. O estaleiro Schaefer Yachts, de Santa Catarina, está 

construindo o seu primeiro iate de 80 pés. "Há um crescimento forte do segmento de 

embarcações de luxo no Brasil", atesta Marcio Dottori, diretor técnico da Boat Show, o maior 

salão náutico da América Latina. 

  

Esse cenário de águas promissoras atraiu estaleiros como o francês Beneteau, o inglês 

Princess Yatchs e o italiano Ferretti. Um dos modelos mais luxuosos é o Pershing 115. Trata-se 

de um iate de alta performance, capaz de chegar a quase cem quilômetros por hora, com 35 

metros de comprimento e espaço interno equivalente a um apartamento de 900 metros 

quadrados, que o empresário Eike Batista comprou da Ferretti por um valor estimado em R$ 

30 milhões. 

  

Na Ferrettigroup do Brasil, que representa o estaleiro italiano, o top de linha é o Ferretti 870. 

O iate tem 87 pés, quatro suítes, capacidade para dez passageiros e quatro tripulantes, dois 

motores com 2.000 HP cada. Custa de R$ 15 milhões a R$ 18 milhões. O design, premiado no 

Festival de La Plaisance, em Cannes, em setembro, é de Giovanni Zuccon. O primeiro 

exemplar está a caminho do Brasil encomendado por um empresário da área de shopping. 

  

Vai disputar olhares de cobiça com o MotorYatch 72, da Princess Yachts, estaleiro adquirido 

pela holding de artigos de luxo Louis Vuitton. O modelo custa R$ 14 milhões e foi apresentado 

pela primeira vez no London Boat Show, em 2010. A embarcação navega a uma velocidade de 

38 nós graças a dois motores de 1.622 HP cada. No piso inferior tem duas suítes, um camarote 

com duas camas de solteiro e outra suíte para os tripulantes. Na proa fica a suíte VIP. Tudo 

com muito luxo e requinte. 

  

"Design e conforto são diferenciais no mercado de embarcações de luxo", afirma Márcio 

Christiansen, CEO do Ferrettigroup. "A tecnologia e o nível de construção são fatores 

essenciais na indústria náutica", afirma Vasco Trindade, diretor-geral da Princess Yachts no 

Brasil. 
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